
Zpráva  

ze zasedání výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP 

konaného dne 4. července 2014 v Praze 

 

 

 

 

1. Vyhodnocení Konference Sekundární osteoporóza v Plzni: Odborná úroveň byla na výborné 

úrovni, výbor vyslovil poděkování hlavnímu organizátorovi konference, panu doc Vyskočilovi. 

Agentura Hillary consulting předložila závěrečnou zprávu a vyúčtování akce, podle které byla 

konference mírně zisková, což je při současné situaci potřebě hodnotit jako výrazný úspěch. 

Předseda SMOS projedná se společností Hillary consulting způsob převodu patřičné částky ze 

zisku na účet SMOS 

 

2. Výbor projednal vědeckou a organizační část připravovaného společenského kongresu 

SOMOK a SMOS ve dnech 25-27 září 2014 v Horním Smokovci. Výbor schválil návrh 

odborných bloků, který předložit výbor SOMOK a do předsednictví jednotlivých bloků 

delegoval: 

1. Liečba osteoporózy: prof Palička, Dr Šenk 

2. Nutričné a metabolické aspekty osteopatií: prof Bayer, doc Kutílek 

3. Kvalita kosti a rizikový profil pacienta s osteoporózou: doc Vyskočil, Dr Rosa 

4. Medzioborová spolupráca v osteologii: prof Horák, Dr Kasalický 

5. Sekundárna osteoporóza: prof Broulík, Dr Pikner 

Do diskusního fóra o odborných a legislativních problémech deleguje výbor prof Paličku, doc 

Vyskočila, Dr Rosu a Dr Kasalického 

Výbor odsouhlasil publikaci abstrakt a programu kongresu v Osteologickém bulletinu 

 

3. Příprava kongresu SMOS a SOMOK v roce 2015: po obsáhlé mailové korespondenci výbor 

navrhuje, aby kongres se konal v Brně, případně Ostravě – podle technických a finančních 

možností. Předseda projedná s agenturou BPP 

 

4. Výbor projednal potřebu aktualizovat znění Doporučených postupů pro léčbu 

postmenopausální osteoporosy, s tím, že je potřeba především (a) reagovat na změny v lékových 

možnostech a (b) zpracovat především jasné stanovisko k diagnostice a léčbě bez nutnosti 

obsáhlých referencí a výsledků studií. Termín: do konce roku 2014 

 

5. Výbor pověřil Dr Piknera přípravou edukačních materiálů v elektronické formě 

 

6. Výbor projednal a vzal na vědomí, že akce „Capture the Fracture“, kterou (s podporou výboru 

SMOS) v červnu 2014 připravoval Dr Novosad ve Zlíně, byla pro malý zájem účastníků zrušena 

 

7. Doc Vyskočil informoval o technické závadě serveru, na kterém jsou webové stránky SMOS. 

Výbor vyjádřil naději, že stav se bude co nejdříve normalizovat a požádal doc. Vyskočila o 

aktivní sledování situace 

 



8. Výbor konstatoval, že značné části akreditovaných pracovišť pro atestační přípravu v oboru 

klinické osteologie bude v brzké době končit platnost osvědčení. Předseda osloví Akreditační 

komisi MZ ČR s žádostí o prověření a prodloužení akreditace 

 

9. Výbor znovu projednával velmi komplikovanou situaci ve vydávání časopisu Osteologický 

bulletin. Časopis je v ekonomických problémech (které pomáhá SMOS řešit finanční podporou), 

ale především v problémech s nedostatkem kvalitních článků a značné neochotě potenciálních 

autorů přispívat. Ani po obsáhlé diskusi nedospěl výbor k akceptovatelnému návrhu řešení. 

Existuje několik variant, z nichž nejhorší je, že by časopis mohl zaniknout. Vedoucí redaktoři a 

předseda výboru SMOS budou znovu jednat s potenciálními autory, se slovenskými kolegy a 

případně i s jinými, oborově blízkými časopisy 

 

10. Prof Bayer písemně informoval o chystané hloubkové revizi SÚKL na přípravky denosumab, 

deriváty parathormonu a stroncium ranelát 

 

11. Výbor projednal informace z členské evidence ČLS JEP a konstatoval, že SMOS má 

v současnosti celkem 213 členů a členek. Výbor vzal na vědomí změny v adresách členů, jednu 

změnu příjmení a vzal na vědomí ukončení členství MUDr Jiřího Nováka. Výbor vyjádřil souhlas 

se snížením členského příspěvku u členek SMOS, které jsou v současné době na rodičovské 

dovolené 

 


